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Minden jog fenntartva!

 

Minden, ami emberré tesz, te magad vagy.

Ne félj túlságosan a haláltól, mert úgyis megtalál,

de nem hiába küzdöttél, ha legalább megpróbáltad.

 

1.
 

Joana Starker úgy érezte, megőrül, ha nem adhatja ki magából, amit érez. Azelőtt nem tehette,
mert John figyelte őt a nap huszonnégy órájában. Már akkor tudta, amikor hozzáment, hogy ennek
nem lesz jövője. Mégis elkötelezte magát, mert nem tehetett mást. Az apja folyton ivott és zaklatta,
nem tudott volna hová menni. Menekülnie kellett abból az életből, de most tessék: cseberből vederbe
esett.

John sem volt különb, mint az apja, legalábbis az utolsó pár évben, amióta rákapott a piálásra,
meg a játékra. De Joana megfogadta, hogy véget fog vetni ennek a kínszenvedésnek, így vagy úgy,
de véget vet.

Egyik éjjel,  amikor John a szokásos esti  piálásra ment,  –egy hatalmas pofonnal búcsúzva el
feleségétől– betelt a pohár végleg. Joana összepakolta a legszükségesebb holmiját egy bőröndbe, és
elszökött abból a lerobbant kuplerájból, amivé a szép családi házuk vált az évek alatt. El akart szökni
messzire –szerencsére sikerült félretennie egy kis pénzt anélkül, hogy a férfi észrevette volna– lesz,
ami lesz alapon. El is indult, bele a sötétbe egymaga, tele haraggal és elkeseredettséggel.

Most pedig, itt gubbaszt a sötétben, összekuporodva, reszketve a félelemtől. Hogy mitől is félt
egész pontosan, azt ő maga sem tudta, de egyben biztos volt: nem ezt a helyet vette célba, amikor
megszökött Johntól.

A nő -mivel az orráig sem látott- kinyújtotta a kezét, és valamiféle falat, vagy ütközőt keresett
vele bátortalanul.  Nem kellett  teljesen kinyújtóznia ahhoz, hogy végig tudja simítani a mellette
húzódó -valószínűleg- sövényt. Érezte, ahogy a szellő megfújja az arcát, és a haját -legalábbis ahol
még száraz volt  és nem teljesen csapzott– érezte a növény durva hasítását a vágásoknál,  és a
valamivel puhább leveleit. Valaki nyilván rendben tartja a kertjét -vagy akárhol is van. A másik kezét
is kinyújtotta a másik oldalra -no lám, ez is sövény. Megkönnyebbülve sóhajtott fel.



„Hiszen a szabadban vagyok, biztosan egy kertbe estem valahogy. Biztos elestem és bevertem a
fejem, ezért  nem emlékszem rá.  Volt  már ilyen,  nem lennék meglepve.  Amikor Susan kislánya
kiugrott a játszótéren a hintából, én meg át akartam vágni éppen, hogy lerövidítsem hazafelé az
utam, a hinta magasra lendülve fejbekólintott, én meg elájultam, és amikor felébresztettek, nem
emlékeztem semmire. Istenem, volt már ilyen. És akkor mi van? A szerencsétlenség hozzám tartozik,
tehát ezen sem lepődhetek meg.” – gondolta.

Felállt, de vissza kellett ülnie, mert a lábában cseppnyi erő sem volt, mintha éveket gyalogolt
volna idáig egyfolytában, teljesen úgy érezte. Felnézett az égre, de csillagokat nem látott, és az ég is
olyan furcsán fekete volt. A friss szellőt viszont érezte, tehát kint kellett lennie, ebben egész biztos
volt.

Vett  néhányszor  levegőt,  majd  kifújta,  aztán  összeszedte  magát  és  ismét  felállt,  de  ezúttal
mindkét oldalon a sövénybe kapaszkodva. Most merre menjen? Sehonnan nem szűrődik fény, se
fentről, se oldalról, se elölről, se hátulról. „Furcsa. Legalább az utcai lámpák fénye át kellene, hogy
hatoljon ezen a francos növényen. Vagy az autók fényszórói, vagy a telihold fénye… Viszont az
autókat nem is hallom, nyilván nem vagyok forgalmas helyen. És lehet, hogy nincs is telihold? Pedig
tisztán emlékszem, hogy tegnap még volt, és az négy-öt napig is el szokott tartani, amíg elkezd
fogyatkozni. Na, mikor is kezdődött a holdtölte? Francokat, nem is ez a lényeg, hiszen a fogyatkozó
Holdnak is itt kellene lennie valahol…”

Joana lassan, de biztosan elkezdett lépegetni előre, egy pillanatra sem hagyva abba egyik oldalon
sem a sövény simítását. Csak lépkedett és lépkedett, már legalább tíz perce egyfolytában, de a
növényzet nem akart véget érni, mintha egy „sövényfolyosón” menne éppen.

Fél óra elteltével -legalábbis az ő időérzéke szerint körülbelül annyi lehetett- már dühös volt.
Éppen akkor, amikor el akarta magát kiáltani mérgében, a sövény az egyik oldalon egyszer csak
eltűnt.

– Na végre – morogta, de ugyanakkor meg is könnyebbült. Elfordult jobbra, mivel a bal oldalon
továbbra is ott volt a „fal”, és a jobb kezével ismét tapogatózni kezdett. Mivel nem érzett semmit,
csak a levegőt markolászta, most már kénytelen volt elengedni a „falat” a balján is, hogy addig
menjen  jobbra,  amíg  ki  nem ér  abból  az  átkozott  kertből.  Előrenyújtotta  mindkét  kezét,  úgy
lépkedett tovább, ám két és fél méter után meg kellett állnia, mert újból sövénybe ütközött. – Kurva
élet! – kiáltott fel, miközben vett egy száznyolcvan fokos fordulatot, és elindult arra. A sövény viszont
rendíthetetlenül állt a másik oldalon is. – Ez nem igaz! – kiáltott ismét, amikor rájött, hogy a francos
„sövényfolyosónak” csak a szélessége lett nagyobb, nem a kijáratot találta meg.

Joana most ezen az oldalon maradva haladt tovább, bal kezével a növényzetet simítva, de sokáig
nem juthatott.  Megbotlott  valamiben és  elesett.  Az  a  valami  egészen puha volt,  Joana ültében
tapogatni kezdte a botlásáért felelős akadályt. Néhol nedves volt, olyan ragadós–nedves. Ismerős
volt neki ez a puhaság, a valami alakja. Néhány pillanat kellett csak hozzá, hogy rájöjjön: ez egy
ember.

– Héééé… Hahóóó… – nyögte bátortalanul, miközben a fejét kereste. – Jól van? Ööööö… uram…
Bocsánat, nem akartam a micsodájához nyúlni, azt hiszem, rossz irányba haladtam – mondta, majd
elindult a kezével az ellenkező irányba. Végül sikerült megtalálnia a férfi fejét. Először a száját
találta meg, ami mereven nyitva állt, véletlenül bele is nyúlt, de rögtön visszakapta a kezét. – Uram…
Jól van? – kérdezte, de legbelül már úgyis tudta a választ. Ez az ember nincsen jól, annyi szent. –
Jesszusom… – nyögte a nő, visszafojtva feltörő zokogását. Joana összeszedte minden bátorságát,
majd ismét megkereste a férfi száját, és amikor megtalálta, odahajolt fölé. Jól gondolta, nem lélegzik.
Régóta viszont nem lehetett ott, mert még nem bűzlött. Mostanában érte a halál, ebben biztos volt.



Az első gondolata az volt, hogy segítségért kiált. De a francba is, valahogy nem jött ki a torkán.

Aztán elkezdett kutakodni, hátha talál valami használhatót a férfinál. Amikor a kezébe akadt egy
fémes tapintású rúd, el sem akarta hinni. Hamar megtalálta rajta a kapcsolót, és felkattintotta. A
sárga fénysugár egyenesen a szemébe világított, de nem bánta: végre megláthatja, hol van.

Felállt,  és  a  lámpa  fényét  előre  irányította  széles  mosollyal  az  arcán.  De  csupán  egyetlen
másodpercig tartott az öröme.

– Uramisten… – nyögte, miközben körbevilágított. A sövény magasságát képtelenség volt felmérni
bármelyik oldalon is, a lámpa fénye nem érte el a végét. Elől a körülbelül három méteres út szinte a
végtelenbe nyúlt. Tétován indult meg előre, inkább meg sem nézve a mögötte fekvő halott férfit.

 

2.
 

Graham Hancock igazán boldog embernek mondhatta magát.  Minden megadatott  neki:  szép
család, ház, autó, jó sok pénz, és kiváló munka: ingatlanügynök volt. Egyáltalán nem lehetett oka a
panaszra, és nem is panaszkodott sosem. Amit élete során el akart érni, azt el is érte, elégedett és
boldog férfi volt.

A negyvenedik születésnapjára a gyönyörű felesége hatalmas partit szervezett, és Graham -bár
nem volt szokása- hülyére itta magát a legjobb barátai társaságában.

Most pedig itt fekszik a sötétben, és ki kell állnia azt a próbát, amit nyilván a barátai eszeltek ki;
amolyan a-negyedik-x-et-írod-hát-légy-férfi próba.

Hogy mikor cipelték ide, arra nem emlékezett, annyi whiskyt megivott, hogy szinte semmire nem
emlékszik a parti második feléből.

Feltápászkodott, aztán mindkét kezével megfogta a fejét. Majd’ széthasadt, annyira fájt, és még
egy  nyavalyás  aszpirin  sem  volt  nála.  De  ez  még  csak  a  kisebbik  gond.  A  barátai  arról  is
megfeledkeztek, hogy legalább egy zseblámpát adjanak neki, hogy ebben a vaksötétben valamivel
világítani tudjon.

„Ez aztán a kemény próba!” – gondolta, miközben tapogatózni kezdett. A keze hirtelen egy hideg,
sima felületű falat tapintott ki, amelynek se vége, se hossza nem akart lenni. Ahhoz tapadva indult el
előre, hogy megtalálja a kijáratot. Már jó ideje gyalogolt, mikor a távolban suhogás-szerű hangot
hallott. De ez a suhogás valahogy nem nyugtatta meg, sőt, inkább elborzadt tőle. Ennek ellenére
nem állt meg, csak akkor, amikor már nem érezte a sima felületű falat.

Hamar rájött,  hogy a fal  folytatódik,  csupán egy másik irányba,  jobbra kanyarodott  el.  Egy
pillanatra  megállt,  és  dobbantott  egyet  a  lábával.  „Dong”.  Leguggolt,  és  az  egyik  kezével
megtapogatta a padlót, amit az érkezésekor nem tett meg. Annak ellenére, hogy fekve eszmélt fel,
nem jutott el a tudatáig, milyen padlón is heverészik.

Ugyanolyan anyagból volt, akár a fal. „Hm. Mintha valamiféle dobozban lennék. Egy jó nagy
dobozban.”  –  gondolta.  Hová hurcolták el  ezek az úgynevezett barátai? Talán valami lepukkant
helyen üresen álló fémből készült épületbe, amelynek a létezéséről eddig fogalma sem volt? Egész
Kaliforniában nem tud ilyen helyről, pedig gyakran utazik. De ha ez egy épület, akkor ajtónak, meg



ablakoknak is kellene rajta lenni, és…

Graham most a felállt, és felfelé nyújtózkodott, de hiába: a plafont nem érte el. Lassan tovább
indult, és ahogy haladt, a suhogó hang egyre közelebbről hallatszott. Csak onnan tudta, hogy már
vészesen közel jár a hang forrásához, amikor a szellő megérintette az arcát. A suhogás taktikus volt,
egyenletes, mintha valami ide–oda himbálózna az orra előtt.

– Ebből elég – morogta, és kutakodni kezdett a farmerzsebében. A jobb első zsebében néhány
cent lapult, a balban pedig egy csomag rágógumi. Az egyik hátsó zsebében pedig… – Nocsak, egy
öngyújtó. – Nem habozott tüzet csiholni vele azonnal, hogy legalább valamennyi fényesség legyen az
arca előtt. Graham ugyan nem dohányzott, de a barátai megkínálták egy kis füves cigivel, még a
parti elején, de akkor visszautasította. Nyilván részegen engedett az unszolásnak, és nála maradt a
gyújtó.

Az apró láng felfénylett, ő pedig körbejáratta. A fal valóban fémből volt, szürke, unott színe előtt
táncolt a lángnyelv, ahogy a szellő meg-megérintette. A baloldalon Graham közvetlen közelében nem
látszott  semmi,  a  háta  mögött  sem,  elől  sem.  Lassan  elindult,  magában legyűrve  a  feltörekvő
kétséget. Nagyobb volt a kíváncsisága, tudni akarta, mi a hang forrása. A szellő egyre nagyobb lett,
az öngyújtó lángnyelve egyre jobban táncolt, ráadásul a férfi ujját is sütötte már az a régimódi,
tűzköves vacak, de még mindig nem látott semmit. Aztán a lángnyelv már nem bírta tovább a durva
táncot, és elaludt. Ez volt az a pont, amikor valószínűleg Graham is elengedte volna már a kis
szerkezet fémes részét, fel is szisszent, és átkapta az öngyújtót a másik kezébe, a sérült ujját pedig a
szájába vette. – Fenébe…

Várt  egy  kicsit,  próbálta  fújkálni  a  sötétben  a  forró  részt,  hogy  minél  hamarabb  lehűljön,
miközben érezte:  az  a  valami,  aminek most  már igen erőteljes  a  suhogó hangja,  bizony nincs
messzebb negyven-ötven centinél, legalábbis amikor „odaér” Graham elé.

Ha jobban kinyújtotta volna a karját, most tudná, mi az. De persze még semmi nincs veszve, az
öngyújtó  lassan  lehűlt,  és  az  ujja  is  kevésbé  fájt.  Ismét  tüzet  csiholt  vele,  azt  remélve,  hogy
gyorsabban látja meg mi van előtte, mint ahogy ismét elalszik a szellőtől a láng. Teljesen nem merte
előre nyújtani a kezét, de félig megtette, ám így sem látott még mindig semmit. – Hol vagy már… – A
láng megint feladta a harcot. A férfi ismét meggyújtotta, s most teljesen kinyújtotta a karját, és akkor
megpillantotta azt a bizonyos hangforrást, amelyre olyan nagyon kíváncsi volt, és ami pont akkor ért
be a látókörébe, amikor a láng feléledt.

Már későn számította ki az éles penge ütközési pontját. A hatalmas bárdszerűség, amely fejjel
lefelé  lógott,  és  ide–oda  himbálódzott,  most  kegyetlenül  lenyisszantotta  a  férfi  jobb  kezét  a
csuklójánál, amely tehetetlenül repült a padlóra, benne az öngyújtóval.

A  férfi  felüvöltött  a  fájdalomtól  és  a  dühtől,  a  másik  kezét  a  csuklójához  kapva,  amelyből
megállíthatatlanul ömlött a vér. Elhátrált a gyilkos pengétől, és leroskadt a fal mellé. A szeméből
folyt a könny, a csonkból pedig a vér, a levágott keze meg ott hevert a padlón, ráadásul ismét sötét
lett.

Graham érezte, ahogy a meleg vére ráömlik a másik kezére, és teljesen beteríti azt. Egyetlen
dolog menthette meg attól, hogy itt pusztuljon: az öngyújtója.

 

3.



 

Andy Mitchell az egyetlen fiú volt a környéken, aki semmihez sem értett. Próbálta a baseballt, a
rögbit is, - ahogy igazi amerikai fiúhoz illik - de a sport nem az ő asztala, egyébként is vékonyka
hozzá.

Aztán  megpróbált  fizikából  jeleskedni,  de  miután  ráejtette  a  tanár  lábára  az  egyik
szemléltetőeszközt,  érdekes  módon többet  nem kapott  elégségesnél  jobb jegyet,  pedig  a  tanár
állította, ő már nem haragszik rá.

Aztán ott volt a kémia: Andynek majdnem az egész osztálytermet sikerült a levegőbe repítenie új
kísérleti receptjével, amíg a tanárt az óra közepén sürgős telefonhoz hívták. Andy szerint ez nem az
ő hibája volt, hanem a tanáré, mert felügyelet nélkül hagyta az osztályt. Végül is nem várhatják el a
tizenöt  éves  suhancoktól,  hogy  csendben  üljenek,  amíg  a  tanár  lesz  szíves  visszafáradni  a
tanterembe!

Megpróbálta  az  úszást,  de  majdnem  belefulladt  egy  másfél  méteres  medencébe,  elkezdett
biciklizni,  de  az  első  fának  nekiment,  és  ripityára  törte.  Szerencsére  ő  kisebb  horzsolásokkal
megúszta a nagy találkozást.

Azt mindig is tudta, hogy szerencsétlennek született, ezt az apja is közölte vele, miután kiejtette a
kezéből azt a kristályvázát, amit az édesanyjának vett a születésnapjára. A váza ripityára törött, ő
pedig magába omlott. Az édesanyja persze mindig, mindenben mellette állt, és bizonyára most is azt
mondaná neki, amit szokott, ha itt lenne.

„Ne feledd, Andy: oka mindennek van. Semmi nem történik véletlenül.”

De nincs itt, csak ő és a puszta kőfalak. Nem is emlékszik rá, hogy került ide, az utolsó emlékképe
az volt, hogy a barátjától, Miketól indult hazafelé. Félt, hogy letolják otthon, amiért napnyugta után
ér haza, de úgy látszik, a letolásra várnia kell.

Halovány, sárgás fény szűrődött valahonnan, vagy mindenhonnan -Andy nem tudta eldönteni, -
amely félhomályba borította a folyosót, amit a két kőfal alkotott, és amely közre fogta őt. Nem félt,
csupán kíváncsi volt, hol is van. Elindult a folyosón, és elkerekedett szemekkel figyelte a távoli
sötétből folytonosan elé tárulkozó finom porral borított utat. Furcsállotta, hogy ahol jár, fény van,
előtte és mögötte viszont teljes sötét uralkodott.

Nemsokára a folyosót alkotó kőfalak jobbra és balra is utat kínáltak neki, ő pedig tétovázva
megállt.  Hol  balra,  hol  jobbra nézett,  de mindkét oldalon ugyanazt  látta:  újabb folyosót,  távoli
sötétséggel. Gondolt egyet, aztán elindult balra. Félórányi séta után egyszer csak a félhomállyal
együtt egy tenyérnyi valami is előbukkant a sötétségből. A földön feküdt, és könyörgő tekintettel
nézett fel a fiúra.

–  Szegény  kis  kutyus  –  mondta  halkan  Andy,  miközben  leguggolt  a  kölyökkutyához,  hogy
megnézze mi baja. Egy cocker spániel volt, Andy ismerte ezt a fajtát, hogyne ismerte volna, hiszen ő
is éppen ilyen kutyát kapott a nyolcadik születésnapjára a szüleitől. Hirtelen emlékek törtek rá, és
rádöbbent,  hogy  ez  a  kiskutya  kiköpött  olyan,  mint  amilyen  az  övé  volt.  –  Alf..  –  suttogta
megrendülve a fiú, a zsemleszínű kiskutyát megsimogatva. Így nevezte el, mert annyira emlékeztette
a híres kis földönkívülire őt. A kutyus körülbelül hat hónapos lehetett, akár Alf, amikor hirtelen
nyoma veszett. Máig magát hibáztatja érte, hogy eltűnt. Nem vigyázott rá eléggé, és ezt az apja is a
fejéhez vágta dühében.

Andy felvette a földről a kutyát, aki úgy remegett a fiú kezében, mint a nyárfalevél, és mintha



csak erre a pillanatra várt volna, szorosan hozzábújt Andyhez. – Ne félj – súgta oda neki bizalmasan
a fiú, aztán tovább indult a félhomályos folyosón.

 

4.
 

Mary Mansfield volt a legfelkapottabb író New Yorkban, sőt, az egész Egyesült Államokban, pedig
ott aztán tízezrével vannak amatőrök és profik, akik közül jó néhány igen tehetségesnek bizonyult.

De ő már az első könyvével sikert aratott, nem csak tini-körökben, hanem minden korosztályban.
A „Félelem nélkül” című könyve annyi pénzt hozott neki hirtelen, és akkora hírnevet, hogy még
mostanáig sem tudta feldolgozni azt. A könyvben remekül sikerült rávilágítania arra, hogy milyen
egy ember, amikor valóban nincs benne félelem. Amikor alapvetően hiányzik valakiből az a gén,
amely  a  félelemért  felelős.  Sosem  tanult,  vagy  olvasott  pszichológiát,  doktorit  sem  végzett,
egyszerűen csak a megérzéseire hagyatkozott, és lássanak csodát: bejött neki.

A  furcsa  félhomályban  csak  azt  látta,  hogy  egy  kb.  három méter  széles  üvegfolyosón  van,
amelynek nem csak a falai, de a padlója is üvegből áll. Azonban ezeken az üvegfalakon túl nem
láthatott, tejfehér színük és vastagságuk miatt. Hogy milyen magasak lehettek ezek az üvegfalak, azt
nem tudta megállapítani, mivel a sárgás fény, amely körülvette őt, csak egy bizonyos határig jutott,
azon kívül csak sötétség volt előtte, mögötte, illetve felette is. De legalább látott.

Elindult előre a folyosón azon tűnődve, hogy miként is kerülhetett ide. Bizony, amióta felkapott
író lett, sok irigye akadt, ezért arra gondolt, talán elrabolták, hogy így álljanak bosszút rajta.

A levegő hőmérséklete és a sárgás fény látványa ugyan kellemesen érintette az érzékszerveit,
mégsem volt nyugodt. Hamarosan egy elágazáshoz ért, ahol jobbra, illetve balra vezetett tovább
egy–egy  üvegfolyosó.  A  nő  a  megérzéseire  hallgatott,  és  balra  fordult  el,  de  kis  idő  múlva
megtorpant: mintha zümmögést hallott volna valahonnan. Fülelt egy ideig, de aztán tovább indult. A
zümmögő hang egyre fokozódott,  ahogy a méterek fogytak, Mary pedig kénytelen volt lassítani
léptein.

A sötétségből lassan egy hatalmas, lebegő gömb bontakozott ki, szinte teljesen „elállva” a nő
további útját. A gömb átlátszó üvegből állt -legalábbis erre tippelt- a belsejében pedig lila színű,
hurkokat  alkotó fények villóztak.  Ebből  a  gömbből  jött  tehát  a  zümmögés,  amely leginkább az
elektromos áram hangjára hasonlított.

A  gömb,  amely  legalább  két  és  fél  méter  átmérőjű  lehetett,  az  üvegpadló  felett  lebegett
körülbelül egy méteres magasságban. A látványa Mary számára elképesztő és félelmetes is volt
egyben. Sem alatta vagy felette, sem mellette nem látott olyan energianyalábokat, mint amilyenek a
gömb belsejében villóztak. Csak lebegett ott a levegőben, lágyan fel-le mozogva egy-egy centit,
meghazudtolva, és galádul megcsúfolva a Föld gravitációs erejét.

A nő gondolkozott, mit tegyen? Egy méter üres hely bőven elég ahhoz, hogy átkússzon alatta,
mellette viszont nem fér el  semmiképp.  Még a gondolatától  is  rettegett,  hogy mi történne,  ha
hozzáérne a baljósan zümmögő csodagömbhöz.

Hirtelen felnevetett. A „Félelem nélkül” című könyvét egyes szám első személyben írta, tehát úgy,
mintha  ő  maga  élné  át  az  eseményeket.  A  regényben  tökéletesen  le  tudta  festeni  a



„félelem–nélküliséget”, ugyanakkor azt is tudta, hogy ő és a könyvben szereplő karakter nagyon
kevés közös tulajdonságot hordoznak. Mi több: ő és Jenny -a főszereplő- ég és föld.

Tulajdonképpen  csak  most  döbbent  rá,  miközben  ezt  a  hatalmas  zümmögő  elektromos
„csomagot” bámulta, hogy valószínűleg az a könyv az ő rejtett vágyát testesíti meg. A vágyat arra,
hogy sose féljen semmitől. Habár a közmondás is úgy tartja: jobb félni, mint megijedni. De mégis: az
egyetlen nagyobb dolog, amit meg mert tenni egész életében az az volt, hogy elvitte az egyik -addig
kevésbé ismert- könyvkiadóhoz a kéziratát.

Aztán persze heteket rettegésben töltött. Attól félt, hogy majd visszautasítják. De miért is nem
jutottak ezek előbb az eszébe? A könyv megjelenése után a világ úgy rohant, és vele együtt ő is, hogy
nem is lehetett rá ideje, hogy elgondolkozzon rajta.

Most viszont ismét sorsdöntő lépést kellett tennie. Mindenképpen sorsdöntő volt, hiszen így két
méter távolságra –vélhetőleg- biztonságban volt, de lehetséges, hogy ha megközelíti, vagy megpróbál
átkúszni alatta, az elektromosság kicsap a gömb belsejéből és elevenen megsüti. Hiszen még azt sem
tudja, mekkora erősségűek ezek a lila energia–hurkok. Az is lehet, hogy teljesen ártalmatlanok, de
lehetnek akár halálosak is.

Mary számára tehát világossá vált: itt most kizárólag arról volt szó, meg meri-e tenni, vagy nem.
Ha  valóban  elrabolták  (márpedig  biztos  volt  benne,  hogy  ez  van  a  háttérben)  akkor  itt  nem
maradhat, muszáj tovább mennie. Ha itt marad, mindenképpen meghal, mert se élelme, se vize, arra
pedig aligha számíthat, hogy kimentik, vagy a rablók elengedik. A gömb legalább kétesélyes.

Lehunyta  a  szemét,  vett  egy  nagy  levegőt,  aztán  lassan  kifújta  a  tüdejéből.  Amikor  ismét
kinyitotta a szemét, már eldöntötte, mit fog tenni.

 

5.
 

Joana egyre elkeseredettebben kanyargott hol jobbra, hol balra a „sövényfolyosókon”. A férfi
hullájára továbbra sem akart gondolni. Nem akarta tudni, hogyan került oda, azt pedig végképp
nem, hogy mibe halt bele.

Mostanra  világossá  vált  a  számára,  hogy  valamiféle  átkozott  útvesztőben van,  de  akárhogy
erőltette az emlékezetét, még mindig nem tudta, miként került ide. Lehetséges lenne, hogy annak a
rohadék Johnnak a műve? Lehet, hogy valahol útközben leütötte, idehurcolta, ő pedig azért nem
emlékszik semmire, mert amnéziás lett az ütéstől?

Joana elhessegette a gondolatot. „Nem, az kizárt. Az a bunkó állat annyira nem kreatív, hogy
ilyen szörnyű „játékot” kitaláljon” – gondolta. – „Rá inkább az a jellemző, hogy szétveri a másik
ember fejét, ha az nem tetszik neki. A vetélésem is miatta volt. Mert jól elagyabugyált, amikor
részegen hazatántorgott a bandájától. De talán jobb is így… Ugyan, milyen sorsot szánt volna annak
a szerencsétlen gyereknek az élet?”

Elkeseredett gondolataiból egy hang rázta fel. Távolinak tűnt, és egészen halk volt.

– Joanaaaaa….! – A nő meglepetten világított maga elé a messzeségbe. Jól hallotta? Valóban az ő
nevét kiáltotta valaki? – Joanaaaa….!



– Hahóóóó! – kiáltott vissza, de valahogy nem sikeredett olyan hangosra, amilyennek szerette
volna. Kiseperte csapzott, fekete, hullámos haját a szeméből, és óvatosan az ijesztően titokzatos
hang irányába lépkedett.

 

6.
 

A férfi csak egy pillanatra látta ugyan a hatalmas, gyilkoló bárdot, amely még mindig ott suhogott
és himbálódzott ide-oda a sötétben, de tudta, milyen magasságban van, és ez volt a lényeg.

Simán át tudott kúszni alatta, bár az iszonytató fájdalom, és a jobb kézfejének hiánya miatt
nehezebb volt ugyan, de meg tudta csinálni. A vér nem akarta továbbra sem abbahagyni a csorgást,
Graham pedig tudta, drága életnedűje hamar el fog folyni, ha nem siet.

Kénytelen volt elengedni tehát a másik kezével a csonkot, hogy átkúszhasson a bárd alatt, és
megkeresse az öngyújtót, amit a jobb kézfeje még mindig szorongatott.

A bárd éle baljósan suhogott a feje fölött (valószínűleg, ha most leesne, pontosan a nyakát találná
el, aminek következtében a fejének is búcsút mondhatna) ő azonban bízott abban, hogy megfelelően
van felfüggesztve a plafonra. Ha jól számította ki az esés szögét, a gyújtónak balra kellett lennie.

Kicsit  messzebb  esett  ugyan,  mint  hitte,  de  végül  megtalálta.  Amikor  megérintette  e
megmerevedett kézfejet, a borzongás és az undor egyszerre futott át rajta. Ha ehhez még látvány is
társult  volna,  biztosan elhányja magát.  Gyorsan kikapta a gyújtót  a  „halott”  ujjak közül,  aztán
átkúszott a bárd alatt, most már egészen. Ahogy kúszott, valamit kitapintott a földön, egy kis tárgyat,
de most  nem volt  idő megnézni,  csak felkapta a  gyújtó  mellé.  Jó  messze elhúzódott  a  gyilkos
szerszámtól,  aztán  ledobta  maga  mellé  a  kis  tárgyat,  a  fémfalnak  támasztotta  a  hátát  és
meggyújtotta az öngyújtót.

Odatette a lángját a sebhez, hogy lássa, mennyire súlyos a helyzet - ez bizony felettébb az volt.

– Jézusom… – nyögte a felgyülemlő semmivel a gyomrában. Még szerencse, hogy a közelmúltban
nem evett, különben most kitette volna a látványtól.

Engedte kialudni a lángot, azután levette az ingét, amelynek a jobb ujja szinte a válláig vérben
ázott. A még tiszta részéből, amennyit csak tudott, a szájába tömött, aztán ismét meggyújtotta a
gyújtót, és egyenesen a levágott húshoz tartotta, amelyből a csuklócsontok egy része is kiállt.

Muszáj volt néznie, és a tudatánál maradnia, bármennyire fájt is. Ez volt most a tét az életben
maradásra.

Graham hörgött, nyüszített, könnyein keresztül szinte alig látta, mit is csinál. Az égett hús szaga
borzalmas, ahogy azzal a néhány, megperzselődő szőrszál szagával összekeveredett.

A vér folyása kezdett abbamaradni, a húsa végül „megsült”. Pár perc volt csupán az egész, de
Grahamnek hosszú–hosszú óráknak tűnt, mire ismét levehette az ujját a tűzkőről, és a láng elaludt.
Amellett az iszonytató fájdalom mellett észre sem vette, hogy a hüvelykujját megégette a gyújtóval.

Graham sírva feküdt oldalra, és még nagyon sokáig képtelen volt felkelni, hogy tovább induljon.
„Ezt nem a barátaim eszelték, ki, annyi kurva biztos.” – Ez volt az utolsó gondolata, mielőtt lehunyta



a szemét, és elaludt-vagy talán el is ájult.

 

7.
 

Andy lassan, tétován lépkedett Alffal az ölében egyik kőfolyosóról a másikra. Harmadjára már
nem balra, hanem jobbra fordult el, és ezúttal nem egy unalmas, egyhangú folyosón kötött ki.

Pár méter után a padló hirtelen megremegett a fiú előtt, és a porral burkolt padlóból kőkockák
emelkedtek ki sorban.

A fiú meglepődve nézte, ahogy a barna kőkockák egymás után tűnnek fel előtte. Addig nem mert
tovább menni, amíg biztosan el nem döntötte magában a kérdést, hogy ez valamiféle próba lenne-e,
vagy sem.


